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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 21 września 2017 r. 

Muzułmanie w UE:  

Wysoki poziom zaufania pomimo wszechobecnej dyskryminacji 

Jak wynika z szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez Agencję 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), zdecydowana większość 

muzułmanów w UE darzy dużym zaufaniem unijne instytucje demokratyczne, 

mimo że doświadcza wszechobecnej dyskryminacji i wszechobecnego nękania. 

Badanie koncentrujące się na doświadczeniach muzułmańskich imigrantów i ich 

dzieci urodzonych w UE wykazało, że w ostatnim dziesięcioleciu postawa 

społeczna nie zmieniła się wystarczająco. 

„Nasze badanie obala twierdzenie, że muzułmanie nie są zintegrowani z naszym 

społeczeństwem. Wręcz przeciwnie, ich poziom zaufania do instytucji demokratycznych 

jest wyższy niż poziom zaufania większości społeczeństwa”, twierdzi Michael 

O’Flaherty, dyrektor FRA. „Każdy przypadek dyskryminacji i każde przestępstwo z 

nienawiści osłabia jednak ich integrację i zmniejsza szanse na znalezienie 

zatrudnienia.Istnieje zagrożenie alienacji poszczególnych osób i ich społeczności, co 

może mieć niebezpieczne konsekwencje”. 

„Cieszy mnie fakt, że społeczność muzułmańska w Europie wierzy w nasze instytucje 

publiczne i rządy prawa, pomimo pojedynczych przypadków dyskryminacji, jakich 

doświadczają” – mówi pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans 

Timmermans. „Smucą mnie jednak dane ze sprawozdania Agencji Praw Podstawowych, 

że w ciągu ostatnich 5 lat co trzeci muzułmanin miał poczucie dyskryminacji przy 

poszukiwaniu zatrudnienia, ale że jedynie 12% muzułmanów zgłosiło przypadki 

dyskryminacji. Chciałbym zapewnić naszych muzułmańskich obywateli, że Komisja 

Europejska nie będzie przymykać oka na nietolerancję. Jest to sprzeczne z naszymi 

wartościami i prawem”. 

Europejska komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i 

równouprawnienia płci Věra Jourová stwierdziła: „Sprawozdanie Agencji Praw 

Podstawowych pokazuje, że dyskryminacja przeciwko muzułmanom jest zbyt 

rozpowszechniona. Szczególnie martwią mnie wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć 

kobiety muzułmańskie w Europie. Spoczywa na nas obowiązek, zarówno na szczeblu 

europejskim, jak i lokalnym, aby zapewnić poszanowanie przepisów 

antydyskryminacyjnych oraz przywrócić wiarę społeczności muzułmańskiej w 

skuteczność policji”. 

Drugie badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji (EU-MIDIS 

II):Muzułmanie – wybrane ustalenia jest drugim szeroko zakrojonym badaniem 

muzułmanów przeprowadzonym przez Agencję Praw Podstawowych. Oprócz wskaźników 

integracji, takich jak poczucie przynależności i zaufania do instytucji publicznych, 

badanie dotyczyło doświadczeń związanych z dyskryminacją, nękaniem, przypadkami 

zatrzymania przez policję i świadomością praw. 

Kluczowe ustalenia są następujące: 

• 76% muzułmańskich respondentów odczuwa silne przywiązanie do państwa, w 

którym mieszka;  
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• 31% respondentów poszukujących pracy doświadczyło dyskryminacji w ciągu 

ostatnich pięciu lat; 

• zdaniem 42% respondentów zatrzymanych przez policję w ciągu ostatniego roku 

zdarzenie to było spowodowane ich pochodzeniem migracyjnym lub przynależnością 

do mniejszości etnicznej.  

W sprawozdaniu zasugerowano szereg rozwiązań, w tym: 

• skuteczne sankcje z tytułu naruszeń przepisów antydyskryminacyjnych; 

• wzmocnienie zaufania do policji za pośrednictwem ukierunkowanych działań 

informacyjnych;  

• zwiększenie wysiłków na rzecz uczestnictwa muzułmanów w procesach decyzyjnych. 

Dalsze informacje można uzyskać, zapoznając się z pakietem dla prasy lub 

kontaktując się z: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.  

Uwagi dla redaktorów: 

• Badanie 10 527 osób określających się jako muzułmanie przeprowadzono w 15 

państwach członkowskich UE: w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Francji, 

Grecji, Hiszpanii, na Malcie, Holandii, Niemczech, Słowenii, Szwecji, we Włoszech i w 

Zjednoczonym Królestwie. 

• Opublikowane dzisiaj sprawozdanie jest częścią szerzej zakrojonego badania 25 500 

migrantów i mniejszości we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Jest 

kontynuacją pierwszego badania przeprowadzonego przez FRA w 2008 r.  

• FRA jest niezależnym organem świadczącym pomoc w zakresie praw podstawowych i 

zapewniającym wiedzę fachową w tym zakresie UE i jej państwom członkowskim. 
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